
Pravidla soutěže „Oslavte dny českého piva 

ležáky ze Smíchova!“ 

 

 
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže „Oslavte dny českého 

piva ležáky ze Smíchova!“. Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje 

pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům – soutěžícím. 

Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků odsouhlasených 

pořadatelem nebo objednatelem soutěže. 

1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 

1.1. Společnost Pivovary Staropramen s.r.o., se sídlem: Praha 5, Nádražní 84, 

IČ: 24240711, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 196337 (dále jen „pořadatel“). 

1.2. Společnost ritual communication s. r. o., se sídlem Poděbrady, Palackého 75/III, 290 

01, IČ: 27075966, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl C, vložka 94455 (dále jen „organizátor“) 

2. DOBA TRVÁNÍ A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SOUTĚŽE 

 
2.1. Soutěž probíhá na území České republiky v maloobchodních prodejnách a trvá od 15. 

8. 2018 do 19. 9. 2018 (dále také jako „doba trvání soutěže“). 

2.2. Soutěž bude rozdělena na soutěžní kola v termínech uvedených v tabulce níže. 

Soutěžní kolo Začátek kola Konec kola 

1. kolo 15.8. 21.8. 

2. kolo 22.8. 28.8. 

3. kolo 29.8. 4.9. 

4. kolo 5.9. 11.9. 

5. kolo 12.9. 19.9. 

 

2.3. Pořadatel a organizátor si vyhrazuje právo kdykoli i bez udání důvodů prodloužit, či 

zkrátit dobu trvání soutěže, změnit pravidla soutěže, anebo soutěž zrušit. 

2.4. Pořadatel zřídil pro účely soutěže infolinku +420 731 929 780, která je dostupná 

během soutěže, a to v pracovní dny v rozsahu 9:00 – 17:00 hod. 

2.5. Soutěž probíhá na celém tradičním trhu v maloobchodních prodejnách. Maloobchodní 

prodejny představují buď samoobslužné, nebo pultové prodejny, které mají zpravidla 

prodejní plochu menší než 400 m2 a zaměřují se na základní zboží každodenní 

spotřeby, jak v potravinářské, tak i nepotravinářské oblasti.  

Soutěž „Oslavte dny českého piva ležáky ze Smíchova!“ probíhá mimo jiné v řetězcích 

COOP, ŽABKA, CBA, HRUŠKA, ENAPO A PRAMEN a také na internetovém obchodu 

kosik.cz 

Soutěž je dále podpořena speciální akční cenou STAROPRAMEN LEŽÁK NEBO 

STAROPRAMEN 11 na vybraných prodejnách ve specifickém období, které je popsáno 

níže. Soutěž je na těchto prodejnách komunikována v akčním letáku nebo v jiném 



komunikačním materiálu, který daný řetězec využívá. 

Prodejny, kde je možné zakoupit akční zboží: 

COOP Hlinsko   (15.8. – 19.9.2018) 

COOP Chotěboř  (15.8. – 19.9.2018) 

ŽABKA    (15.8. – 19.9.2018) 

COOP TIP EXTRA  (22.8. – 19.9.2018) 

CBA    (15.8. – 19.9.2018) 

COOP Vsetín   (03.9. – 19.9.2018) 

COOP Mikulov   (15.8. – 19.9.2018) 

HRUŠKA   (15.8. – 19.9.2018) 

ENAPO    (03.9. – 19.9.2018) 

PRAMEN   (03.9. – 19.9.2018) 

Kosik.cz   (15.8. – 19.9.2018) 

 

Soutěž neprobíhá v žádném řetězci moderního trhu. Konkrétně neprobíhá 

v řetězcích Tesco, Albert, Globus, Billa, Kaufland, Penny Market, Lidl a Makro. 

3. VÝHRY V SOUTĚŽI 

 

Výhry v soutěži vyhrávají ti soutěžící, kteří splní všechny podmínky stanovené tímto 

dokumentem pro získání stanovených výher. Do soutěže jsou vloženy následující výhry. 

 
3.1. 5x víkendový pivní balíček s ubytováním v pokoji Junior Suite v hotelu U Prince + 

konzumační poukázky na večeři v hotelu U prince v hodnotě 1000kč, vstupenky do 

návštěvnického centra Staropramen. 

3.2. 75x poukázka do Potrefené husy v hodnotě 500 Kč 

3.3. 350x originální půllitr Staropramen 

4. ÚČAST V SOUTĚŽI 

4.1. Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba starší 18 let s doručovací adresou na území 

České republiky, která během trvání soutěže zakoupí alespoň tři soutěžní výrobky 

Staropramen Ležák, Staropramen Jedenáctka nebo Staropramen Nefiltrovaný (dále 

jen „soutěžní nákup“) a odešle SMS ve tvaru STAROPRAMEN KÓD ÚČTENKY.  Kódem 

se rozumí identifikační číslo účtenky, na které je uveden soutěžní nákup, nebo také 

číslo dokladu, na telefonní číslo 900 11 (dále jen „soutěžní SMS“). Cena soutěžní SMS 

je stanovena jako cena běžné SMS a řídí se tarifem soutěžícího. Pokud na účtence 

není jasně dohledatelný identifikační kód, použijte prosím prvních 8 číslic z kódu FIK, 

který je na každé účtence. Viz ukázky účtenek níže.  

4.2. Soutěžící je povinen uchovat si účtenku z nákupu obsahující platné datum, čas, číslo 

účtenky, názvy a ceny nakoupených položek. V případě, že účtenka tyto povinné 

informace neobsahuje, soutěžící je ze soutěže vyřazen a ztrácí nárok na výhru. V 

případě výhry bude potřebné doložit všechny účtenky, se kterými se soutěžící 

zúčastnil soutěže. Soutěžící se účastní soutěže v den odeslání SMS v platném tvaru, 

bez ohledu na den nákupu produktů. Nákup však musí být uskutečněn v období trvání 

soutěže před odesláním soutěžní SMS (viz datum a čas na účtence). Soutěže se 

nemohou účastnit podnikatelé a právnické osoby. 

Příklad SMS: V případě, že kód na účtence bude 01951702270158051, pošle soutěžící 

SMS ve tvaru: STAROPRAMEN 01951702270158051.  

 



 

 

 

Ukázka účtenky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý soutěžní nákup opravňuje soutěžícího k zaslání nejvýše jedné soutěžní SMS. 

Soutěže je tedy možné se účastnit opakovaně, pokaždé ale s novým soutěžním 

nákupem.  Soutěžící si uschová účtenku dokládající soutěžní nákup za účelem ověření 

případného nároku na výhru.  

4.3. Pořadatel neodpovídá za nedoručení nebo pozdní doručení soutěžních SMS. Ze 

soutěže jsou vyloučeny všechny soutěžní SMS, které jakýmkoliv způsobem nevyhoví 

pravidlům soutěže stanoveným tímto statutem. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni 

všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem poruší pravidla soutěže. Stejně tak se 

výhra nepředá v případě, že bude mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření 

na spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému výherci 

dopomohla k získání výhry. Na osoby ze soutěže vyloučené se hledí, jako by se 

soutěže nezúčastnily. O vyloučení soutěžícího ze soutěže rozhoduje s konečnou 

platností pořadatel soutěže. 

4.4. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v pracovním či obdobném poměru 

k pořadateli či organizátorovi a osoby jim blízké.  

4.5. Pořadatel není odpovědný za případnou technickou poruchu na straně poskytovatelů 

veřejných telekomunikačních služeb. 

4.6. Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu pořadatel zasílal 

informace týkající se soutěže na číslo mobilního telefonu, které použil při účasti v 

soutěži. 

4.7. Účastnit se soutěže může s jedním číslem mobilního telefonu pouze jeden soutěžící. 

V případě pochybností se za soutěžícího považuje majitel telefonního čísla, které bylo 

použito při účasti v soutěži. 

5. ZÍSKÁNÍ VÝHRY V SOUTĚŽI 

5.1. Následující pracovní den po skončení každého týdenního soutěžního kola budou ze 

všech platných soutěžních SMS zaslaných do soutěže v rámci daného kola, které 



splnily podmínky uvedené v čl. 4, náhodným automatizovaným výběrem vybráni: 

• jeden výherce pivního víkendu, 

• patnáct výherců poukázek do Potrefené husy, 

• sedmdesát výherců originálních půllitrů Staropramen. 

5.2. Každý soutěžící může vyhrát pouze jeden pivní víkend. Počet ostatních výher pro 

jednoho soutěžícího není omezen.   

5.3. O výhře budou soutěžící vyrozuměni na číslo mobilního telefonu, které bylo použito 

při zaslání soutěžní SMS. Soutěžící budou vyzváni k zaslání fotografie nebo skenu 

soutěžní účtenky a svých kontaktních údajů pro zaslání výhry na e-mailovou adresu 

soutez@nilia.cz. E-mail dále musí obsahovat: jméno, příjmení, úplnou adresu pro 

doručení výhry a telefonní číslo, z něhož se soutěžící soutěže zúčastnil. Soutěžící 

může být také vyzván k doložení všech účtenek, se kterými se soutěžící účastnil 

soutěže. 

5.4. V případě, že výherce nebude reagovat na oznámení výhry do 5 pracovních dnů od 

tohoto okamžiku, nebo nebude schopen prokázat svůj nárok na výhru kopií soutěžní 

účtenky, ztrácí svůj nárok na výhru a místo něj bude náhodným automatizovaným 

výběrem dodatečně určen náhradní výherce. 

5.5. Výhry budou výhercům odeslány nejpozději do 14 dnů od ukončení soutěže. Výhry 

jsou doručovány adresátům pouze na území České republiky.  

5.6. Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce 

nemá nárok na jinou výhru ani jiné plnění. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za 

vady a poškození výher, které vzniknou od okamžiku jeho předání doručovateli 

zásilky.  

6. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

6.1. Žádný z výherců nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního či 

jiného plnění. 

6.2. Změna soutěžních pravidel a tohoto statutu je možná jen způsobem uvedeným 

v tomto statutu. 

6.3. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a 

odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry 

nebudou poskytnuty jejich dodavatelem tak, aby mohly být soutěžícím výhercům 

vydány v souladu s těmito pravidly.  

6.4. Výhry není možné reklamovat. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní 

cestou. Pořadatel a objednatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a 

závazky související s výhrou.  

6.5. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s tímto statutem. 

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

7.1. Soutěžící dává odesláním soutěžní SMS pořadateli soutěže, jakožto správci osobních 

údajů, v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (dále jen „zákon“) a 

evropským nařízením (EU) 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

(dále jen „GDPR“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů v podobě telefonního 

čísla za účelem vyhodnocení soutěže a kontaktování výherců, a to na dobu nezbytně 

nutnou pro vyhodnocení soutěže a kontaktování výherců. V případě výhry dává 

soutěžící souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, 



adresa bydliště, emailová adresa a telefonní číslo na dobu nezbytně nutnou pro 

vypořádání výher v soutěži a souhlasí s uvedením svého jména a příjmení na 

stránkách soutěže a neúplné adresy bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích a na 

webové stránce pořadatele po dobu nejvýše jednoho roku. Soutěžící zároveň 

vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše 

uvedeným zpracovávány i prostřednictvím organizátora soutěže (zpracovatel) a 

společnosti Nilia Production, s.r.o., se sídlem Pujmanové 888/13, 140 00 Praha 4, 

IČO: 07036302, která se podílí na technickém zajištění soutěže. Poskytnutí osobních 

údajů je dobrovolné. Soutěžící je povinen poskytnout údaje přesné a pravdivé a 

v případě jejich změny tyto údaje bez zbytečného odkladu oznámí pořadateli nebo 

organizátorovi. Účastník má právo svůj souhlas bezplatně odvolat, a to písemnou 

formou na adresu sídla pořadatele, a dále má práva zejména dle § 11, § 12 a § 21 

zákona a čl. 12 až 23 GDPR, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, 

a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Jestliže účastník zjistí 

nebo se bude domnívat, že pořadatel provádí zpracování osobních údajů, které je v 

rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel 

jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení a požádat, aby pořadatel 

odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, 

doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost účastníka shledána jako 

oprávněná, pořadatel neprodleně odstraní tento vzniklý stav. Nevyhoví-li pořadatel 

této žádosti, má účastník právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních 

údajů. Na tento úřad se však může účastník obrátit přímo. 

7.2. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení 

pořadateli a má za následek vyloučení ze soutěže a ztrátu nároku na výhru, stane-li 

se tak před jejím převzetím. 

7.3. V případě výhry soutěžící dává pořadateli soutěže v souladu s § 84 a násl. občanského 

zákoníku v platném znění souhlas s užitím své podobizny, obrazových snímků a 

obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní 

povahy pořízených pořadatelem nebo organizátorem v souvislosti s pořádáním 

soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční a propagační účely na 

všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými 

způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo 

zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bez 

věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i 

na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne. 

 

7.4. Soutěžící potvrzuje, že poskytl své vlastní osobní údaje, a dále, že splňuje podmínky 

účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Případné porušení pravidel může 

mít za následek vyloučení soutěžícího ze soutěže. Zasláním soutěžní SMS vyjadřuje 

soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se 

zpracováním svých osobních údajů. 

7.5. Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za přechodnou nefunkčnost či chybný 

provoz webové stránky www.staropramen.cz/soutez nebo za nefunkčnost či chybný 

provoz serverů zajišťujících elektronickou komunikaci. 

7.6. Tato pravidla jsou platná a účinná od 15. 8. 2018. Tato pravidla mohou být 

pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu zveřejněných 

shodným způsobem jako tento dokument. 

 

 

V Praze dne 23.7. 2018 

http://www.staropramen.cz/soutez

